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Для підвищення ефективності системи захисних лісових насаджень 

рекомендуємо: привести насадження в належний санітарний стан шляхом 

проведення вибіркових санітарних рубок; обмежити доступ транспорту в 

хвойні насадження; провести рубки в осередках кореневої губки; організувати 

спостереження за осередками шкідників і провести необхідний хімічний 

обробіток; заборонити неконтрольоване випасання худоби; вести боротьбу з 

самовільними рубками.  
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СПОСОБИ УПОВІЛЬНЕННЯ ІНВАЗІЇ ДУБА ЧЕРВОНОГО (QUERCUS 

RUBRA) З МІСЬКИХ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ В ПРИРОДНІ І ШТУЧНІ 

ФІТОЦЕНОЗИ 
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Дуб червоний (Q. rubra) широко використовується в озелененні міста 

Харкова. Цьому сприяють його високі декоративні якості, невибагливість, 

стійкість до шкідників і хвороб та легкість у розмноженні в розсадниках. Q. 

rubra стабільно дає великі врожаї жолудів. Суттєва кількість звичайних міських 

видів птахів (Pica pica, Corvus corax, Corvus frugilegus, Garrulus glandarius) 

призвичаїлися до харчування його насінням. Характерною особливістю їх 

поведінки є створення запасів шляхом закопування жолудів. У результаті 

кожної весни ми спостерігаємо масові сходи дуба червоного на газонах, 

клумбах, узбіччях доріг, узліссях, у парках.  

Дендрологи звертають увагу на збільшення кількості видів культивованих 

дерев, які самостійно розповсюджуються та проникають у місцеві природні або 

штучні фітоценози [4, 6]. У Північній Америці, на батьківщині, Q. rubra можуть 

пошкоджувати галиці, попелиці, гусениці, зараження великою кількістю 

грибків, в тому числі антракноз [3]. Q. rubra не має в Україні серйозних 

шкідників чи хвороб, які б могли призвести до послаблення дерева. Тому він 

став небезпечним конкурентом для місцевого виду – Дуба звичайного (Q. 

robur), який страждає від борошнистої роси, листовійки, галиці (листя), 

довгоносика (жолуді), стовбурової гнилі (стовбур) та інших хвороб і шкідників. 
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Тому є ризик витіснення нашого виду інтродуцентом. Разом з дубом звичайним 

ми можемо втратити безліч відомих і ще невідомих видів комах, грибів та 

інших істот, які входять до даної консорції. 

Для зменшення швидкості саморозповсюдження Q. rubra було б доцільно 

визначити можливості його використання на різних етапах розвитку. У 

Північній Америці здавна використовують Q. rubra в народній медицині. 

Потаватомі, індіанське плем’я, застосувало кору дуба для лікування ран, 

флюсів, болю в горлі, опіків і висипань [2]. 

Етноботанік Омар С. дослідив антибактеріальну активність сирих 

спиртових екстрактів з деревини й кори Q. rubra. Екстракти були активними 

проти Staphylococcus aureus methicillin sensitive, Bacillus subtilis, Myocbacterium 

phlei, та грибів Trichophyton mentagrophytes, Microsporum gypseum та 

Sacchromyces cervisiae, але неефективними проти грам-негативних бактерій [1].  

Для запобігання розповсюдженню дуба актуальною є переробка жолудів. 

Здавна їх використовували для приготування муки. Ми повторили цю методику 

[5], але з жолудів дуба червоного. Оладки виявилися смачними, при вдалому 

маркетингу таке використання жолудів може звести нанівець їх роль у експансії 

виду. Іншим методом стримування може стати використання в озелененні 

стерильних форм, або рослин з чоловічою сексуалізацією.  
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